FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
Tipul de program
I. CRITERII
CURRICULARE Public-ţintă vizat
Justificare

Durata
Locul de desfășurare
Curriculumul
programului
Scop
Obiective

Activităţi
Competenţe

Planificarea pe
stagii/Module
tematice-timp alocat

Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare

1

Program propus spre avizare M.E.C.
Directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar,
secretari
Program elaborat şi necesar în contextul aplicării
metodologiei privind mişcarea personalului
didactic din învăţământ preuniversitar
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Îmbunătăţirea calităţii managementului educaţional
din învăţământul preuniversitar în gestionarea
resursei umane prin formarea competenţelor
manageriale specifice categoriilor profesionale
-Aplicarea metodelor de comunicare în context
inter şi intra-organizaţional, în vederea fluidizării
şi eficientizării comunicării;
-Elaborarea unui proiect de încadrare al şcolii în
concordanţă cu prevederile legale;
-Corelarea resursei umane cu nevoile reale ale
unităţii şcolare.
Activităţi online, activităţi pe grupe online, studiu
de caz, exerciţii practice
-Formarea unui comportament profesional
profesionist în gestionarea resursei umane;
-Utilizarea comunicării manageriale etice în
corelare cu reglementările guvernamentale,
codurile de etică, regulamentele organizaţiei şi
caracteristicile individului;
-Adecvarea strategiei de dezvoltare instituţională la
specificul descentralizării.
Managementul resurselor umane – 5 ore
Realizarea bazei de date la nivelul unităţii şcolare
– 5 ore
Comunicare organizaţională – 6 ore
Activități practice individuale – 6 ore
Evaluare – 2 ore
An şcolar 2020-2021
Portofoliu
Str. Dr. Ion Munteanu, nr.3,
080474, Giurgiu
Tel. / Fax +40 (0)246 21 26 38
Tel. Mobil +40 (0)752 07 07 74
Email: ccdgr2002@yahoo.com
Site: http://www.ccdgiurgiu.ro

II. RESURSE
UMANE

III. CRITERII
ECONOMICE

IV. ÎNSCRIERE
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Certificare
Formatori

Adeverinţă C.C.D.
- prof. Țincu Elena, inspector școlar general
adjunct, formator cu competențe în domeniu;
- prof. Guțu Marinela, inspector școlar pentru
managementul resurselor umane, formator cu
competențe în domeniu.
1 grupă de câte 25 de cursanţi

Număr de cursanţi
planificaţi
Nr. ore de formare
24 de ore
Costuri proiect
1750 Lei
Costul estimat/
1750 /25 cursanţi /24 ore = 2,91 Lei
oră/cursant
Coordonator
Director C.C.D., prof. Leontina-Letiția Iancu
Completați online Formularul de înscriere.
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